Stoommuseum aan de Vaartweg in Steggerda
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Van het bestuur
Hallo dorpsgenoten,
Na een natte en trieste winter en een drietal stormen hebben we eindelijk weer
zonneschijn! En geen beperkingen meer wat Corona betreft, we hebben onze vrijheid weer
terug. We kunnen als dorpsbelang dan ook normaal onze zaken gaan organiseren.
Met dorpsbelang willen we aan de slag met het sportveld en meer gebruik gaan maken van
het MFC. Hiervoor zijn onlangs brainstormsessies georganiseerd, waar een aantal
bewoners op af zijn gekomen. Ook nieuwe inwoners, wat we zeer op prijs stellen!!! Hier zijn
ideeën genoemd hoe we aan beide zaken verdere invulling kunnen geven. Ook per mail
zijn ideeën aangeleverd. Dit is allemaal uitgewerkt in een presentatie, die u verderop in
deze krant kunt lezen. Het is de bedoeling dat groepjes inwoners hiermee verder aan de
slag gaan, om te kijken wat echt kan. Mogelijk kunnen deze plannen worden uitgevoerd in
combinatie met de bloeizone.
Op 12 maart hebben we meegedaan met NL-doet in het MFC. De boekenstek werd
opnieuw ingericht, andere klussen werden gedaan, schoonmaken etc.
En op 26 maart staat een High Tea gepland voor de redactie en bezorgers van de
dorpskrant. Dit vindt plaats in het MFC. Deze vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en
tevens wordt afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Inmiddels hebben zich al
nieuwe vrijwilligers bereid gevonden om deze taken over te nemen.
Hopelijk kunnen we in april de jaarvergadering plannen, zodat we een aantal zaken weer
kunnen afsluiten. De bloemenactie zit er in mei weer aan te komen. Kortom, er staat weer
van alles te gebeuren.
Groeten,
Ninette Jager
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Vinkenhoeve
Dagactiviteitencentrum voor ouderen
In onze sfeervolle accommodatie verzorgt

Dagactiviteitencentrum Vinkenhoeve
3 maal per week een gezellige dag voor ouderen uit de regio.
In groepjes van maximaal 8 personen doen we er alles aan om u een
prettige dag te bezorgen.
Activiteiten:
Naast gezellig koffie drinken en een fijn gesprek wordt er ook gezamenlijk
gegeten. Daarnaast verzorgen we een gevarieerd programma voor u
waarbij we met de wensen van de deelnemers rekening houden.
Zo spelen we gezellig met elkaar een spelletje, zingen liedjes van toen,
bakken een heerlijke appeltaart of maken een mooi bloemstuk. En als het
weer het toelaat maken we een mooi uitstapje.
Vervoer:
Met onze 2 speciale busjes, waarmee we ook rolstoelen kunnen
vervoeren, halen we alle deelnemers op en brengen u ook weer thuis.
Deelnemen:
Lijkt het u wat?
Bel ons dan op nummer 0561-43 33 00
Wij komen dan graag bij u langs om meer informatie te verstrekken.
Ook is het mogelijk om eens geheel vrijblijvend een dag te komen kijken.

Graag tot ziens in de Vinkenhoeve.
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Ingezonden brief
Beste dorpsgenoten,
Tijdens de laatste jaarvergadering van Dorpsbelang Steggerda heb ik na 9 jaar afscheid genomen
van het bestuur.
Met veel plezier heb ik in die periode me ingezet voor een beter ‘samen leven’ in ons mooie dorp.
Toch houd ik een gemengd gevoel over. Dat heeft alles te maken met de bestuurscultuur in
Steggerda, die het afgelopen jaar een forse deuk heeft opgelopen.
Aanleiding is de bestuurlijke impasse waarin het Stichtingsbestuur van het Kruispunt is terecht
gekomen.
Verouderde statuten voorzagen niet in een oplossing voor de ontstane situatie.
Ondanks bemiddelingspogingen van onder andere Dorpsbelang en diverse oplossingsvoorstellen,
hebben twee bestuursleden van deze stichting gemeend de andere drie medebestuurders voor de
rechter te dagen.
Dit laatste heeft mij diep geraakt.
Hierdoor moesten de drie gedaagden noodgedwongen een advocaat in de arm nemen op last v an
de voorzieningenrechter.
Deze gang naar de rechter heeft beide partijen niet alleen veel geld gekost, maar heeft een
enorme impact gehad op alle betrokkenen.
De rechter was heel duidelijk in zijn uitspraak. De twee eisers zijn in het ongelijk gesteld en de
rechter heeft hen op staande voet ontslagen van hun bestuursfunctie in Stichting Het Kruispunt.
Eén van de consequenties van deze uitspraak is, dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder
gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting kan worden ( artikel 298 Lid 3
Burgerlijk Wetboek).
Helaas is daarmee de kous niet af.
Het probleem heeft zich verplaatst naar Stichting De Driehoek, omdat een aantal betrokkenen
eveneens een functie bekleedt in deze stichting.
Al met al een hele vervelende situatie voor het dorp.
Om voor nu en in de toekomst Steggerda aantrekkelijk te houden voor inwoners, vrijwilligers en
bestuurders, stel ik voor om ook bij Stichting De Driehoek met een schone lei te beginnen.
Haal alle ruis weg en zorg voor nieuw bloed in de gelederen.
De rust komt dan terug in het dorp. Daar ben ik en met mij veel vrijwilligers en bestuurders, wel
aan toe.
Rest mij nog om u te bedanken voor de door u in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 9 jaar.
Fijne dagen en blijf gezond.
Janita ten Berge
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Nieuws uit het Dorpsarchief
Zoals de meeste lezers ongetwijfeld weten, is ons
enthousiaste commissielid Jan Hornstra al geruime tijd door
ziekte afwezig bij ons Dorpsarchief. Wij missen hem node en
we wensen hem vanaf deze plaats een voorspoedig en goed
herstel toe! We hopen je weer zo gauw mogelijk terug te zien
in onze gelederen.
Sinds het verschijnen van de laatste Dorpskrant, d.d.
december 2021, hebben we gelukkig weer 1 keer , de eerste
zaterdag van februari 2022, een inloopochtend kunnen
organiseren. Er was een leuke belangstelling en er heerste een geanimeerde stemming,
waarbij we veel leuke informatie en ook foto’s kregen. De volgende inloopochtenden staan
gepland voor 5 maart en 2 april.
Voor de maand april hebben we in principe ook weer een sneupersmiddag in gedachten. Of
dit gaat lukken is nog even de vraag, gezien de korte voorbereidingstijd, die ons nog rest en
gezien personele problemen.
Nieuwe aanwinsten.
Uit de nalatenschap Remmelt ten Berge – wiens boerderij op de nominatie staat om
afgebroken te worden – kregen we een heel interessant boekje, inzake de publieke verkoop
van onroerende goederen gelegen te Overburen / Steggerda én inzake de afbraak van de
oude kerk aldaar, eigen aan de R.K. Kerk te Steggerda. Dit boekje vermeld als dat van
verkoop 14 en 18 februari 1921. Zoals we van Remmelt vaker hebben gezien, voorzag hij
deze boekjes ruimschoots van aantekeningen betreffende de biedingen ( en door wie),
zodat te achterhalen valt wie de kopers waren van de verschillende percelen. Wie daarin is
geïnteresseerd, moet maar eens naar een inloopochtend komen, om een en ander zelf te
verifiëren.
We hebben een aantal kerkbodes van de N-H Kerk gekregen en de deelnemerskaart aan
een sterrit van dominee Germs. Dit is verstuurd vanuit de bibliotheek van de Theologische
Universiteit Kampen.
Van Marinus en Ingrid Nijk komen een aantal documenten die we mochten scannen en
betrekking hebben op de kentekenbewijzen van voertuigen van vader Arend en opa
Marinus. 1 van de documenten is een kentekenbewijs van een B-nummerbord. Deze gaat
in een mail naar Tresoar, want daar zit iemand die een boek heeft geschreven over de Bnummerborden en Marinus Nijk staat hierin vermeld. Het zou natuurlijk prachtig zijn als de
auto op de foto hetzelfde kenteken heeft als op dit document. Tevens heeft Marinus veel
oude 8mm-film beschikbaar gesteld voor digitalisering. Hier zijn we heel blij mee, want we
hopen dat de oude dorpsfilm erbij zit. De banden worden bekeken door het Friese Film
Archief. We gaan met Marinus de banden wegbrengen en overleggen hoe 1 en ander in
zijn werk gaat, want het is natuurlijk de bedoeling dat we na digitalisering allemaal weer
naar die dorpsfilm uit de jaren 50-60 kunnen kijken.
Als u nog oude banden hebt van ons dorpsgebeuren en u wilt ze beschikbaar stellen; laat
het ons weten.
Na overleg melden we dat Rikie ten Berge is overleden. Rikie heeft ons Dorpsarchief altijd
een warm hart toegedragen en bij diverse gelegenheden van haar belangstelling doen
blijken. Voor ons was Rikie ook degene waar we altijd met onze vragen terecht konden; ze
wist zoveel en kon zoveel afstaan. Rikie houden we in herinnering als een betrokken
deelnemer bij ons Dorpsarchief.
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Gerrit van Drogen.
Helaas moeten we in deze bijdrage ook melding maken van het overlijden van nog een
zeer betrokken iemand bij ons Dorpsarchief en wel in de persoon van Gerrit van Drogen,
laatstelijk woonachtig in Wolvega, maar in zijn jonge jaren opgegroeid in Steggerda. De
historie van Steggerda stond bij Gerrit sterk in de belangstelling en hij wist er veel over te
vertellen. Hij was op die manier een belangrijke informatiebron voor ons. Gerrit miste bijna
nooit bij onze activiteiten en hij genoot daar altijd zichtbaar van. Ook in de laatste periode
van zijn leven, toen zijn gezondheid steeds meer problemen gaf. Gerrit van Drogen blijft in
onze herinnering als een warme en belangstellende persoon.

Uit onze winkel …
Op gezette tijden melden zich mensen bij ons, die één of meer boeken willen kopen uit
onze voorraad. Zo kwam er recent een geboren en getogen Steggerdanees opdagen, die
nu al jarenlang in Brussel woont, en die belangstelling had voor ons aanbod. En vervolgens
verheugd met zijn aankopen naar Brussel terugkeerde !
Wij attenderen onze lezers graag op de volgende interessante boeken, waarin ook nog
eens vele mooie historische foto’s zijn opgenomen :
Van Rika Vonk : Toen Overburen nog het centrum was, á € 7,50.
Van Jelle Roorda : Van Steggerdavene tot Blesdiekigerheide á € 17,50
Verder van Jelle Roorda : Steggerda, Et peadtien weromme, á € 17,50.
Van Anne Engwerda : Zuivelfabriek Steggerda , á € 12,50.
Ook van Anne Engwerda: Drie eeuwen onderwijs in Steggerda á 10,00.
Van Gerrit Bakker : Rond de ”Zevenroeden” á € 38,00.
Van Guus Hellegers : De Penningkunst á € 10,00.
Verder zijn er nog DVD’s beschikbaar, gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van Dorpsbelang. De mooie historische beelden, die hier op staan van Steggerda en haar
inwoners kunt u in uw bezit krijgen voor de luttele som van € 7,50.
Heeft u vragen …
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot ons Dorpsarchief, dan kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 0561 – 441061. Of u kunt ons mailen via
dorpsarchiefsteggerda@gmail.com

13

14

Nieuws van de basisscholen
Fredericus Daltonbasisschool
Versoepelingen
Na de voorjaarsvakantie, was het zover, de corona maatregelen werden
versoepeld. Wat is het toch fijn om weer samen buiten te kunnen spelen
in de pauze en om ouders weer in school te ontvangen. De komende
periode hopen we ook activiteiten als het samenwerken van
verschillende groepen en ouderhulp bij het knutselen weer langzaam op
te kunnen pakken, want wat hebben we dat gemist!
Activiteiten
De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

18 maart Feestochtend. Meester Jack werkt meer dan 40 jaar op de Fredericusschool!
19 maart papiercontainer bij school
23 maart Dalton inloopochtend
16 april Open podium groep 1-2
16 april papiercontainer bij school
22 april Koningsspelen

Thema kunst:
De afgelopen periode is er in groep 1-2 gewerkt over het thema kunst. Een heus museum
is er gemaakt in de klas, met een museumbaas, een kassa waar je tickets kon kopen, waar
je een stempel kreeg bij binnenkomst en een speurtocht om te doen. Ook hield de
zaalwachter in de gaten dat iedereen zich aan de museumregels hield.

Voorleeskampioen Fredericusschool
Ook dit jaar hebben we weer een voorleeswedstrijd gehouden op
school. Nina Roffelsen heeft gewonnen. Zij heeft voorgelezen uit
het boek: Floortje wil voetballen! Op 22 maart zal zij onze school
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van
Weststellingwerf. We wensen Nina heel veel succes!
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Voorstelling Stibat:
In februari hebben alle groepen een voorstelling van Stibat gehad. Stibat is een organisatie
die lege batterijen inzamelt. Het was en fantastische voorstelling over een uitvinder die de
kinderen op een grappige manier heeft laten zien hoe de batterij is on tstaan en wat het
belang is van het inleveren van lege batterijen.
Op onze school staat ook een bak om lege
batterijen in te zamelen. Voor elke kilo aan lege
batterijen krijgen wij als school een bedrag wat wij
vrij mogen besteden. Hier zijn wij uiteraard erg blij
mee. De afgelopen periode hebben we hiermee
€63,- opgehaald. Heeft u lege batterijen? Lever ze
dan gerust bij ons in.

Excursie Vlechtmuseum Noordwolde:
In februari is groep 7-8 op excursie geweest naar het Vlechtmuseum in Noordwolde. De
kinderen hebben veel geleerd over de Noordwolder vlechtkunsten en zijn ook zelf aan het
vlechten geweest.

Vastenactie
Elk jaar doet onze school mee aan de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie geopend door
een optreden van een poppenspeler die tevens kon goochelen. Het was een fantastisch
interactief optreden voor jong en oud. Tijdens het optreden werd uitgelegd dat het thema
van de vastenactie dit jaar is: Wat is jouw rijkdom. Door het inzamelen van geld is het voor
de organisatie van de Vastenactie mogelijk om allerlei schoolmaterialen aan te schaffen,
voor kinderen die in een land wonen waar onderwijs niet vanzelfsprekend is. Hierdoor wordt
de kans op een betere toekomst voor hen vergroot.
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Uw vereniging voor een betaalbare en naar wens verzorgde uitvaart, maar ook voor niet leden
kunnen wij de uitvaart verzorgen.
Een sterfgeval is op zich al triest genoeg en mag geen bron van winstbejag worden, vinden wij.
Veel mensen zijn lid van onze vereniging met actieve vrijwilligers achter de schermen.
Wij werken zonder winstoogmerk.
De contributie wordt bewust zo laag mogelijk gehouden, kinderen van gezins- leden zijn zelfs gratis
lid tot 18 jaar. (mits aangemeld en beide ouders lid zijn)
En de verenigingsvergoeding wordt in overleg met de leden elk jaar vastgesteld.
Voor meer informatie zie de website www.steggerda.info, maar u kunt ook contact opnemen met
het secretariaat.
H.Elsinga tel.0561-47596

18

Klaeternieuws
Afgelopen week stonden we even stil bij een jaar geleden……allemaal
op de schaats op onze eigen ijsbaan in De Hoeve. Wat jammer dat we
hier dit jaar niet van kunnen
genieten. Maar de
herinneringen zijn
geweldig en voor het
wintergevoel zet ik
daarom nog even
een impressie van
toen in dit stukje.

Wij hebben ons hier ondertussen gestort op ons
thema “Leven en Overleven”. Met juf Marieke zijn de
kinderen van groep 5 en 6 bezig geweest met het
ontrafelen van uilenballen. Tja de muizen hadden het
níet overleefd, maar de uil blijkbaar wel. De kinderen
waren erg onder de indruk van al die hele kleine
botjes die ze konden ontdekken in de ballen. Alle
kinderen kregen ’s middags hun eigen papier met
gevonden botjes mee naar huis, konden ze nog een
keer aan ouders laten zien wat ze zoal gevonden hadden.
In groep 7 en 8 maken de kinderen hun eigen tijdschrift over bijzondere dieren en planten.
Eerst hebben ze via de methode alle achtergrond informatie gekregen en nu zijn ze druk
bezig met hun tijdschrift.
Bij de kleuters is “De Winter” geïntegreerd in het th ema. Hoe leven de ijsberen en pinguïns
op de Noord- en/of Zuidpool, maar ook hoe overleven onze dieren hier in de winter.
Houden ze een winterslaap? Krijgen ze extra eten van ons (voederplank)? Of vertrekken ze
misschien naar warmere landen…Er is zoveel wat je kunt leren bij dit thema.
En daarnaast zijn we op school heel erg druk bezig
met het leren “leren”. Dit doen we door middel van
Building Learning Power.
Kinderen leren op dit moment dat het soms lastig
kan zijn iets te leren. Leren is inspanning en gaat
niet altijd zomaar. Als het te makkelijk gaat, leer je
misschien wel niet echt iets nieuws. Je moet dus
uitgedaagd worden, maar je moet leren omgaan
met deze uitdaging. Wat kun je allemaal doen, als
je het gevoel hebt dat je het wat moeilijk vindt. Nog een keer lezen, nadenken, hulp vragen,
iets opzoeken….allemaal mogelijkheden om toch vooral niet op te geven. Want wij leiden
op school doorzetters op. Kinderen die trots zijn op wat ze presteren, omdat ze hun
obstakels hebben overwonnen.
Annigje van den Berg
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Kinderen van groep 1& 2 van De Klaeter
Valentijnsdag
Het is hartjesdag. Aan wie zou jij een hartje willen geven?
Deavion: aan mama, want die vind ik echt lief. Want Quivenne en mama zijn lief.
Aaron: aan Keano, want ik wil graag met hem spelen.
Yara: aan juf, want die is heel lief en helpt mij goed.
Keano: aan niemand.
Vajèn: papa.
Duuk: mijn mama, omdat onze mama lief is. Omdat ik dan vaak met haar mag knuffelen.
Wat hebben wij, de kinderen uit groep 3 en 4 beleefd in de voorjaarsvakantie?
Fenna: Ik heb nog cadeautjes gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben een dagje
weggeweest met Papa Mama en mijn broertjes naar een boerderij. Op de boerderij waren
karveren, één kalfje had bijzondere ogen, was blind, maar wel heel lief. Ik heb daar ook
een oud hondje gezien. ’s Middags hebben we pannenkoeken gegeten en ben bij de geitjes
geweest.
Groep 5/6
Escaperoom
Ik ben Marciano en mijn stukje voor de Dorpskrant gaat over de escaperoom.
We moesten de code kraken!!! Dat was best moeilijk, maar de spelletjes waren best leuk.
De som voor de code was best moeilijk, maar we kwamen eruit want we hadden 3 slimmen
die heel goed kunnen rekenen. Ik vond de som best moeilijk en de spellen waren best
leuk. Ze waren ook best moeilijk en het was en bij een spel mocht je niet de vloer
aanraken.
Marciano
Sjoelen
Ik ben Levey met y. Maar goed, ik was derde met sjoelen. Ik was in de derde poel. Ik was
derde en ik heb een raket gewonnen en die heb ik gebouwd. Ik en Lieuwe hadden dezelfde
scoren en toen gingen we steen papier schaar doen en Lieuwe had gewonnen. Ik heb de
raket laten lanceren met een fles. Tessa was tweede, Pieter was 1# en ik was derde en
Pieter had de prijs gewonnen punt uit ………
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Groep 7 & 8
De moordzaak in blink
Hallo, mijn verhaal gaat over een moordzaak in de methode Blink.
Blink is een methode van wereldoriëntatie, je leert geschiedenis, aardrijkskunde en nog
veel meer. We deden een moordzaak van mevrouw Müller, hoe ze dood is gegaan dat
vertel ik u straks, maar het begon tussen 6 uur en 10 uur. De postbode doet zoals
gewoonlijk de post en doet het in de brievenbus. Hij maakt altijd wel een praatje met haar.
Maar hij denkt waarom is het zo stil en haar auto stond op de dam, dus ze was thuis. Hij
kijkt door het raam en schrikt, mevrouw Müller ligt daar dood op de grond. Hij doet een stap
naar achteren en belt gelijk 112. Nu gaan we kijken hoe ze is overleden, er liggen twee
paddenstoelen op de grond. Maar het zijn niet zomaar paddenstoelen, het zijn giftige
paddenstoelen. Ze had een terrarium en een aquarium. Dat niet alleen, ze had ook twee
honden. Maar wat bleek is dat er schimmels in haar maag gevonden waren. Paddenstoelen
zijn schimmels, dus mevrouw Müller is overleden aan giftige paddenstoelen. Dit was mijn
verhaal, ik hoop dat jullie er van genoten hebben.
Met vriendelijke groet Adham.
Blink moordzaak.
(Blink is Natuur geschiedenis en wereldoriëntatie)
We hebben dit keer met Blink een nieuw thema: moordzaken. We moesten uitzoeken wie
het had gedaan en hoe het komt. Waar het gebeurt was en wanneer. De moord ging over
Mevrouw Muller, die dood gevonden was in haar huis door de postbode Paul Jacobs. Er
waren een paar verdachten: de honden, Paul Jacobs (postbode), haar kogelvis en een
pijlgifkikker. Ze werd aangetroffen met een wond op haar hoofd en op haar been. Dezelfde
dag ging ze nog bloemen en paddenstoelen plukken. Ze had van een paddenstoel gegeten.
Dat blijkt ook de doodsoorzaak te zijn. Het was erg interessant om dit uit te zoeken.
Maria.

Mijn weekend
Ik heb veel films gezien in het weekend. Ook heb ik veel gebakken! Zoals een appeltaart,
en kwarktaart. Ik vind bakken heel leuk om te doen. Ik ben met mijn moeder naar café de
tramhalte plein geweest. Daar hebben we een lekker taartje gegeten. Ik ben naar het
koepelbos geweest met mijn hond Masha. Ik ben ook nog naar een paar vriendinnen
geweest, daar heb ik een filmavond gehad. Dat ging tot 2 uur door. Dat was super gezellig.
Voor de rest heb ik weinig gedaan.
Mirthe
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Peutergroep Steggerda

Hmm, wat ruikt het heerlijk buiten! De zon schijnt. Het voorjaar dient zich aan.
Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, ze wisselen elkaar vlug af. Wat een prachtige
kleuren. En heel dichtbij kun je ze ook ruiken, jonge kinderen ervaren met al hun zintuigen
de veranderingen in de natuur. Ze stellen zich open op.
Kinderen zijn zich direct bewust van hun omgeving. Als een mens ter wereld komt,
oriënteert hij zich al op de eigen geur van de directe verzorgers, het timbre van de stem, de
ervaring van de energie. Het kind verkent van nature de eigenbewegingsmogelijkheden.
Ook richt het zich op de geluiden uit de omgeving; het muziekdoosje, de slaapkamerdeur
die open gaat, een vleugje wind van het raam. Voor het kunnen differentiëren van geluiden,
het scherpen van de auditieve en visuele waarnemingen verdient de inrichting alle
aandacht. De zintuigen zijn de basis voor de ontwikkeling.
Het ontdekken van de omgeving gebeurt door bewegen, voelen, zien, ruiken, horen en
proeven. Onze speelhoeken willen wij daar zoveel mogelijk op aanpassen.
Komende weken is ons thema Kiki in de tuin.
Nieuwsgierig geworden? Wandel gerust eens binnen.
Kent u nog kinderen die bijna twee worden of ouder zijn en met onze peuters willen spelen?
Verwijs ze dan door naar de website www.fredericus.nl. Daar staat alle informatie op over
onze peutergroep of bezoek onze facebook of instagram pagina.
https://www.instagram.com/peutergroep_steggerda/
https://www.facebook.com/PeutergroepSteggerda

Met vriendelijke groet,
Elly Mars
Gerrietta van Wijnen
Peutergroep Steggerda.
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Nieuws van de verenigingen en clubs

De 55+ SOOS
Het is al weer een hele poos geleden dat we elkaar persoonlijk konden ontmoeten. Dat was
op woensdag 13 oktober 2021.
Het was weer ouderwets gezellig, maar helaas, door alle coronagevallen en de daarbij
behorende maatregelen, ging alles weer op de schop. Alles werd geannuleerd want ja
gezondheid gaat voor alles.
Het oude jaar ging en het nieuwe jaar kwam. Wat zal het ons brengen? We behoren toch
met z’n allen tot de grote groep oudere kwetsbare mensen. Corona blijft, ondanks de vele
vaccinaties, roet in het eten gooien. Mensen worden nog steeds ziek. Dus is het verstandig
om nog even af te wachten, voordat we weer iets gaan organiseren. Zo gauw het weer kan,
gaat u zeker iets van ons horen. Deze maand zal het bestuur zich daar over bu igen en
maar hoe ons programma er voor 2022 uit zal zien is nu nog niet bekend. Leden van de
Soos krijgen tijdig bericht via een persoonlijk uitnodiging.
De gymlessen zijn wel weer begonnen. Dit is een kleine groep ouderen en men kan hierbij
makkelijk de 1,5 meter in acht nemen.
Vriendelijke groet,
Het bestuur:
Hennie Elsinga

475966

Hennie Bos

441629

Anne-Marie Vuist

441023

Nico Verhagen

441256
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Bericht van de korfbal
Beste dorpsgenoten,
Wat is het fijn dat we weer los mogen! De eerste wedstrijden voor de senioren zijn
inmiddels al weer gespeeld, met wisselende resultaten.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan de voortdurend wisselende samenstelling van het team.
De Coronamaatregelen zijn weliswaar weg, Corona is dat helaas nog niet. Hierdoor is er tot
nog toe iedere wedstrijd wel minimaal een persoon die ziek thuis zit. Maar goed, gelukkig
zijn er altijd vrienden van Forward bereid om in te vallen zodat de wedstrijden door kunnen
gaan.
Het is nu nog een wedstrijd of drie en dan is het alweer gebeurd met het zaalseizoen. Over
een paar weken zijn we op zondags weer te vinden op het veld in Steggerda. Kom ons
gerust aanmoedigen, dat vinden we hartstikke leuk! Op www.kvforward.nl kun je vinden wat
de speeltijden zijn.

Tot dan!
Bestuur K.V.Forward
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Bericht van de tennisvereniging
MAAK KENNIS MET TENNIS BIJ SLAG ’87 TE STEGGERDA

Hehe de corona perikelen zijn grotendeels achter de rug en er kan weer van alles
georganiseerd worden. Tennisvereniging Slag ’87 te Steggerda vindt het een uitgelezen
moment voor het verfrissen van het ledenbestand. Vandaar dat vrijwilligers en bestuur
schooltennis hebben georganiseerd met daarop volgend een “opendag” op
zaterdagmiddag 2 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur.
Doelstelling van het schooltennis is de jeugd van Steggerda, De Blesse, Willemsoord,
De Hoeve e.o. warm te maken voor tennis. Het motto is: "MAAK KENNIS MET TENNIS".
De vereniging wil het tennis in de dorpen een impuls geven door tennis dicht bij de
bewoners te brengen. Slag ’87 heeft goede contacten met de nabije basisscholen en in
samenwerking zijn deze activiteiten georganiseerd. In plaats van een normale gymles
gaan de kinderen van de groepen (3-4, 5-6, naar de tennisbanen in Steggerda. Daar
staan een tennisleraar van InTo Tennis en vrijwilligers van Slag ’87 klaar. Deze geven
gedurende de normale gymtijd een leuke tennisles op het niveau van de groep. Na
afloop is er een voor allen een drankje, een gezonde snack en een flyer voor de
aanstaande opendag. Het schooltennis is in de eerste weken in maart voorafgaand aan
de open dag georganiseerd. De kinderen en de teamleden van de Fredericusschool uit
Steggerda, OBS De Blesse, OBS De Klaeter uit de Hoeve en de Generaal vd
Boschschool uit Willemsoord hebben enthousiast gereageerd op dit gezamenlijke
initiatief.
De opendag wordt gehouden op 2 april 2022 van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Alle
bewoners van Steggerda en omliggende dorpen zijn uitgenodigd. Die dag worden
diverse leuke tennisactiviteiten georganiseerd. Het motto is ook voor deze activiteit
“MAAK KENNIS MET TENNIS”. Natuurlijk staat voor iedereen de koffie, een drankje en
hapje klaar. Voor tennismaterialen is gezorgd. Aan deze opendag is een aantrekkelijk
introductie-lidmaatschap gekoppeld.

DUS ALLE INWONERS VAN STEGGERDA EN OMLIGGENDE DORPEN
U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR ONZE OPENDAG OP
ZATERDAG 2 APRIL A.S. AANVANG 1400 UUR
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Kringloopwinkel “De Veurdele”
Prachtig assortiment. In feite voor elk wat wils!!!
Hebt u bruikbare spullen over?
Bel ons en wij halen het in overleg met u op .
Open dinsdag t/m. vrijdag 09.30 – 16.30 uur.
Zaterdag 9.30 – 16.30 uur.

Hellingstraat 2A in Noordwolde
Telefoon: 0561 – 431950
E-mail: kringloopdeveurdele@gmail.com

Vrijwilligers gevraagd!!!
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Steggerda viert weer carnaval
Na een kleine twee jaar in de slaapstand zijn geweest konden op 26 februari eindelijk de
deuren van de Landerije weer open voor het carnaval van de Bûtenbieners.
Een week voor het carnaval werden alle regels omtrent de coronamaatregelen de boel weer
open en het bestuur gaf groen licht om weer volgas het feest van de Bûtenbieners te gaan
organiseren. Het werd een hectische week met het regelen van een band, tenten moesten
er komen, maar alles was klaar voor het carnaval.
Prins Mattinus den eerste had zijn pak afgestoft en kwam samen met zijn hofdames en de
raad van elf om 23.11 uur op om met de Bûtenbieners die bijna allemaal verkleed waren, om
er na 24 maanden een groot feest van te maken. En feest werd het. Iedereen had wel zin in
een feestje zonder al die lastige beperkingen.
Na de opkomst toonde Prins Mattinus Cora Homma als nieuwe hofdame die samen met
Astrid Borg de prins bij zal staan. Hofdame Emily Fluitman is voor haar werk naar het
buitenland vertrokken.
Na een mooi welkomstwoordje las de prins de proclamatie tot de zaal ( dit zijn de 11 zotte
regels waar de carnavalsvierders zich aan dienen te houden tijdens carnaval ) en opende
het feest met een polonaise op de klanken van de band Prime Suspect.
De jury bestaande uit Karin Smit en Harry Sloot kon tijdens de polonaise de verklede
Bûtenbieners nog eens goed bekijken en kwam na overleg tot de volgende uitslag:
1e prijs eenlingen Wouter Bootsma als koning Toto
2e prijs Aaron Hornstra als Dick Jager
3e prijs Marco Sloot als # me too,
1e prijs duo’s Wiljan Van Buiten en Joran Hornstra als first date,
2e prijs Tycho en Jannes als farao’s,
3e prijs Thijs en Jethro als trip kippen.
1e prijs groepen Miranda, Nienke en Karin als schatje mag ik je foto,
2e prijs Jansen & bende als free Oekraïne,
3e prijs voetbaldames de Blesse als Appie en Wiepie.
Nadat de prijzen waren uitgereikt kon het feest losbarsten. Tot in de late uurtjes het ging weer
als vanouds, we waren het nog niet verleerd.
De zondag is bij de Bûtenbieners de familiedag voor jong en oud die er ook weer zin in
hadden de kinderen en de vaders en moeders hadden zich weer stevig uit geleefd in mooie
creaties om er verkleed bij te lopen. Hier was de jurering in handen van de hofdames. Ook
de kinderen liepen met de prins en raad van elf in de polonaise om de jury om hun creatie
nog een keer te tonen.
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De prijzen werden als volgt verdeeld:
1e prijs eenlingen Lisa als hek,
2e prijs Owen als dino,
3e prijs Renate als tijger.
1e prijs duo’s Mieke en Lars als mondkapje verzamelaar,
2e prijs Mario en Luigi als fedele,
3e prijs Hannah en Anouk als Schaatsers.
En 1e prijs groepen Lieke, Maud en Wessel als steen papier, schaar,
2e prijs Stijn, Bart, Lotte en Julia als squid game en
3e prijs Rens, Twan en Koen als spiderman cowboy.
Na al deze plichtplegingen nam dj Ruurd de zaal over met gezellige muziek en gingen de
kinderen samen met ouders en grootouders er nog een gezellige middag van maken.
Maar de Bûtenbieners zijn nog niet klaar na dit weekend, want op Aswoensdag stond de
oude traditie nog te wachten het haringhappen om hierna 40 dagen te gaan vasten. Deze
avond is eigenlijk de afsluiter om even af te kicken na het feestweekend en om een lekker
harinkie te happen met een klein glas bier.
Al met al kunnen de Bûtenbieners teru g kijken op een geslaagd weekend na lange tijd
afwezigheid en kijken alvast naar voren want het veurgloeien en de veiling staan dit jaar
natuurlijk ook nog opstapel, en je weet het Steggerda is carnaval carnaval is Steggerda
Alaaf.
Dick Jager, CV de Bûtenbieners
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Zij-actief
In Januari hebben we, zoals gewoonlijk, een jaarvergadering. Helaas waren er in januari
coronamaatregelen waardoor we deze vergadering moesten verplaatsen naar februari .
Tijdens deze vergadering zijn alle belangrijke puntjes weer aan de orde geweest en hebben
we ook teruggekeken op het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar was er behoorlijk wat
uitgevallen helaas.
Na de vergadering hebben we gezellig een paar rondjes bingo gespeeld en er vielen wat
kleine prijsjes te winnen.
De volgende avond is 8 maart dan zal Irene Bos iets over haar werk vertellen.
Zij is werkzaam in het middelbaar onderwijs in Meppel. Zij is hier Technisch Onderwijs
Assistent. (TOA) Irene assisteert bij praktika (proefjes) op natuurkundig, biologisch of
scheikundig gebied. Verschillende proefjes komen deze avond voorbij. En Irene zal over
haar werk vertellen en wat zij zoal meemaakt met de leerlingen.
In april zal de avond zal worden verzorgd door Esther Langhout. Esther heeft een
massagepraktijk in de Blesse. Hier kun je terecht voor o.a. Shiatsu, Reiki, Voetreflexologie
en klassieke massage.
Door een massagebehandeling kun je soms erger voorkomen. Maar een ontspannende
massage is ook altijd fijn.
Al met al een afwisselend geheel, nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken.
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Hallo Dorpsgenoten,
Samen komen we tot de conclusie dat we er allemaal te weinig vanaf weten.
Wat moeten we eigenlijk doen , als we een melding krijgen van een ongeval.
Wat moeten we doen als we een brandmelding krijgen?
Wat moeten we doen als het buurjongetje uit een boom valt?
Wat moeten we doen als we een hartstilstand zien of iemand heeft zeer ernstige
maagklachten? Pijn op de borst? Pijn in de kaken? Of praat erg raar met dubbele tong.
Kortom de Eerste Hulp bieden is nogal erg moeilijk. Nu we net eigenlijk de Corona, zo lijkt
het, onder controle hebben gekregen. We moeten ons houden aan bepaalde regels en feiten,
op het werk, maar ook thuis. Als instructeur heb ik alle aanpassing voor elkaar en mag en
kan ik de lessen weer verzorgen. Ik doe dat al ruim 12 jaar in ons dorp. En doe dat tevens
voor steeds meer bedrijven in en rond ons dorp.
In ons dorp hebben we een enorme groei van kleine kinderen en de vraag naar Eerste Hulp
Aan Kinderen neemt ook erg toe. Als je zelf kleine kinderen of kleinkinderen hebt, zou je
kunnen nadenken over het volgen van deze lessen. Want je moet er niet aan denken, als er
wat gebeurt … Dat je machteloos aan de zijlijn moet blijven staan.

Vraagjes:

Wat moet je doen als een kindje zich verslikt of verbrand?
Kleine ongelukjes zitten in een klein hoekje. Maar wat is de juiste
oplossing. Gooi je bij brand in de pan, de pan de tuin in? Of ga je deze brand op een
verantwoorde wijze blussen? Wat zijn de gevaren, als je het niet op de juiste wijze
doet? Wat moet je bij een Beroerte, Hartinfarct, Allergie of Epilepsie? Wat zijn de
symptomen van deze levensbedreigende situaties?
Neem dus contact op met mij, via www.rkdeboer.nl of tel. 06 – 5535 6635 voor een
gesprek op maat. Ik zorg ervoor dat je gecertificeerd wordt en blijft.
Ik zorg tevens, met veel kennis en enthousiasme, dat de opgedane kennis paraat blijft.
Dus reageer!
Het geeft U een fijn en veilig gevoel!
R.K. de Boer Training en Instructie
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“HELPT U OP WEG”.

Steggerda Specials
Boek Steggersfeest 1900-2020.
De afgelopen jaren ben ik in de verloren uurtjes bezig geweest, met het maken van een
boek over de SKOELE EN VOLKSFEESTEN DEUR DE JAORN HENNE. Het ligt nu nog bij
de drukker, maar hoop om tijdens de eerst komende dorpsbelangvergadering, het eerste
boek uit te reiken aan het dorpsarchief. Vanaf dat moment is het boek ook te koop voor
ieder, die er belangstelling voor heeft à 15 euro per boek.
groet Joachim

Dorpsvlag Steggerda
Sinds het 75 jarig bestaan heeft Steggerda een dorpsvlag dat was in 1983 . Sinds die tijd
hangen er ±100 vlaggen tijdens feesten in Steggerda. ALS U ZO’N DORPSVLAG WILT
MELD U DAN EVEN BIJ HET DORPSBELANG of bij Joachim Westenbroek TEL 441655.
De aanschaf prijs van een vlag is 25 euro maar dan heeft u ook een unieke vlag van
STEGGERDA

Het dorpsfeest nadert weer, dus wordt het weer tijd voor een dorpsvlag, Ook met
andere feesten kunt u die vlag uithangen.
Oja en in September kunt u weer Reflecterende huisnr paaltjes bestellen.
Bij Joachim Westenbroek 0622120105
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www.schildersbedrijfhenkwierda.nl
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Rontien lopen
Et eerste wa’k doe as ik mien morgenbroggien behemmeld hebbe, is een rontien lopen.
Iedere morgen vanni’js, weer of gien weer, maek ik een ommegien van zoe’n twintig
menuten en as et lokken wil, gao ik middags nog een keer. Eerst mos et wel even wennen,
dan zat ik aovens mit branende, vuurrooie wangen veur de tillevisie en wodde wakker as et
zowat beddegaonstied was. Zoks overkomt me now niet vaeke meer en ik moet zeggen et
voldot me poerbest.
Wat is et lekker om mit je neuze deur de wiend te lopen en de koolde… daor bin ik al an
wend. Bovendat kuj’ wel een musse opzetten en een waarme sjale ommedoen.
Waeterkoolde is niet altied plezierig, mar as ik een hottien laeter weer in huus komme, dan
smaekt et bakkien koffie dubbel zo lekker.
Lopen schient slim gezond te wezen veur je lief en ledemaoten wodt d’r zegd. An dat lopen
zit ok nog een ere kaante. Mangs hej’ daegen daj’ mit gien starveling praoten, en now koj’
nog es een meenske integen daor ie even een praotien mit maeken. Meerstal is et volk dat
heur viervoeter eventies uutlaot. Zodoende wee’k now ok welke hond bi’j welk baosien
heurt.
Waor ik me nog wel es an argere is dat d’r nog altied baozen bin die de hopies van heur
hond niet oprakken, zodoende moej’ altied uutkieken waor aj’ lopen, want oe wee aj’ d’r in
stappen bi’j’ nog niet jaorig. Wiels ik mien rontien lope, verneem ik ok hoevule autoverkeer
d’r an me veurbi’j goest. Al die uutlaotgassen snoeft een meenske wel op, daoromme loop
ik meerstal argens langes waor niet vule blikverkeer daele komt.
Mar dan koj’ weer een eer perbleem integen. Overal in de strukeboel wodt alderhaande
ofval hennegooid. Lege blikkies en flessen, pakken van drinken. Aachter de hede in mien
tuun lag een keer een draankflesse, mar spietig, die was netuurlik leeg. Ja en et
wonderbaorlikste is da’k bi’j heden daelelope daor as mondkappies in gruuien.
Konkereensie veur et Kruudvat daenk ik dan. Et moet toch niet malder wo’n, wat een
smeerbende. Laestdaegs doe ik me daor over leup op te wienen, wat zag ik me daor
veurbi’j rieden? Een grote vullisauto… en wat ston daor mit levensgrote, zwatte letters op?
NEDERLAAND SCHONE!!
Et zal me es ni’jdoen hoevule ronties ik
nog lopen moete eer die woorden
waorhied wodden.
Sjoukje Oosterloo
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Overig nieuws
Scala ontvangt opnieuw Kwaliteitslabel
Oosterwolde - Stichting Scala is voor de tweede keer gecertificeerd voor het Kwaliteitslabel
Sterk Sociaal Werk. De audit is gedaan door een gecertificeerde auditor CIIO en deze heeft
de rapportage met een positief advies naar Sociaal Werk Nederlan d aangeboden. In het
rapport staat: ,,Stichting Scala is een hechte organisatie met een gedreven management en
medewerkers die het cliëntperspectief centraal stellen en adequaat inspringen op nieuwe
initiatieven.’’
Met het certificaat kan de welzijnsorganisatie van Ooststellingwerf stakeholders laten zien
dat zij kwaliteit bieden op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie en
bestuur. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland overhandigde digitaal het
certificaat aan Hester Plomp, directeur bestuurder van Stichting Scala. Lex benoemde dat
hij duidelijk in het rapport las dat de organisatie een kwaliteitsslag heeft gemaakt en een
hoge score heeft behaald waarbij geen enkele norm negatief beoordeeld werd: ,,Het
bereiken van dit meer dan positieve resultaat is te danken aan het vakmanschap en
enthousiasme van medewerkers en een bevlogen directeur met een duidelijke visie. Want
alleen dan kun je een goede gesprekpartner zijn voor stakeholders en de gemeente,’’ aldus
Lex Staal.
Toetsing
De stichting werd in november getoetst op het gebied van het vakmanschap van sociaal
werkers, de effecten van hun dienstverlening en het organiserende en bestuurlijke
vermogen van de organisatie. Zij kreeg op de 49 te behalen normen vier punten terug die
deels positief waren en waar een plan van aanpak gemaakt voor moest worden. Alle
normen van vakmanschap werden positief beoordeeld Lex zei daarover: ,,Dit zijn de extra’s
die nog beter kunnen. Je moet als organisatie al een kwaliteitsslag gemaakt hebben om
alleen deze punten nog aan te hoeven pakken. De basis is meer dan op orde, chapeau! .’’
Hester Plomp is onwijs trots op haar medewerkers: ,,Ik zie ook ten opzichte van twee jaar
geleden dat medewerkers goed kunnen benoemen wat de kosten en baten zijn van h un
werk. We noemen het ook wel: van onbewust naar bewust bekwaam en onze medewerkers
zijn als bewust bekwaam beoordeeld. Zo kunnen medewerkers goed aangeven wat het
belang van hun werk is, welke dilemma’s zij tegenkomen en welke keuzes zij waarom
maken. Dat is belangrijk want welzijnswerk is van cruciaal belang voor onze inwoners.’’

Andere welzijnsorganisaties met dit label
Waar twee jaar geleden nog ruim veertig welzijnsorganisaties gecertificeerd waren, is dat
aantal gestegen naar bijna 50. Er zijn in Friesland twee organisaties met het Kwaliteitslabel,
Scala is daarbij de eerste die het certificaat voor de tweede keer mocht ontvangen.
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Miensskipsproject Arcadia
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Welkom aan nieuwe inwoners
Beste mensen/ Beste meensken
Namens het bestuur van Dorpsbelang Steggerda heten wij u van harte welkom als nieuwe
bewoner(s) van het mooie dorp Steggerda.
Naemens et bestuur van Dorpsbelang hieten we jim van harte welkom as ni’jje bewoners
van Steggerde.
We begroeten u in twee talen, want we spreken in ons dorp ook Stellingwerfs. Dit is een
Nedersaksische streektaal. Hoewel Steggerda topografisch in Friesland ligt is het
taalkundig meer verwant aan Drenthe en Overijssel. De taalgrens ligt bij de rivier de
Kuunder/Tjonger, net onder Heerenveen. In Oldeberkoop(Berkoop) bevindt zich het
taalinstituut de Stellingwarver Schrieversronte, dat ook taalcursussen verzorgt.
Steggerda is met ongeveer 1000 inwoners, een van de grootste dorpen in de
gemeente Weststellingwerf. Steggerda is een lintdorp met twee kernen. Komend uit
westelijke richting(De Blesse) komen we eerst bij Steggerda Kerk.
Hier staat de Rooms Katholieke Sint Fredericuskerk. Een locatie van de Petrus en
Paulusparochie. Steggerda - (petrusenpaulusparochie.nl) De katholieke gemeenschap in
deze buurt bestond al in 1580. Op de Overburen bevindt zich nog een kerkhof dat hoorde
bij de eerste kerk die daar stond. In 1921 werd de kerk verplaatst naar de Pepergaweg.
Ook is er een Katholieke Daltonbasisschool; de Fredericusschool https://www.fredericus.nl/
Als we verder gaan in oostelijke richting komen we bij Steggerda Vaart. Hier stond vroeger
de coöperatieve zuivelfabriek. Deze is in de zomer van 2010 gesloopt. Aan de rand van het
voormalig fabrieksterrein staat het stoommuseum, een op schaal gemaakte replica van de
fabriek. Het stoommuseum is geopend op zondagmiddag in de maanden: juli, augustus en
september. Achter het museum bevinden zich het sportveld, tennisbanen en de ijsbaan.
Steggerda bevindt zich op de rand van het stu wwallenlandschap, dat gevormd is in de
ijstijden. Op de hoek Steggerdaweg en Mulderstraat staat een zwerfkei op een sokkel, deze
is 200.000 jaar geleden tijdens de derde ijstijd aangevoerd vanuit Scandinavië.
In deze kern vindt u in de voormalige basissch olen het Multisteck, waar o.a. kinderopvang,
boekenstek, dorpsarchief , fysiotherapie en Jolijt (dagbesteding) zijn gevestigd.
Gaan we verder oostelijk dan staat er aan de linkerkant, aan de Kosterweg, de PKN kerk
van de gemeente Lindestreek. Deze gemeente heeft nog een kerk in Noordwolde.
Protestantse Gemeente Lindestreek (protestantsekerk.net)
Faciliteiten:
De basisschool in het dorp is de Fredericusschool.
De winkels, rijdende melkboer, ze zijn helaas allemaal verdwenen uit ons dorp. In
Noordwolde en Wolvega kunt u terecht voor boodschappen. Op woensdagmorgen is er
markt in Wolvega en op vrijdagmiddag in Noordwolde. In Noordwolde bevindt zich een
gezondheidscentrum. Ziekenhuizen zijn er o.a. in Heerenveen en Meppel.
Steggerda heeft 3 AED’s, respectievelijk bij de RK kerk, bij verenigingsgebouw Het
Anker(Kosterweg) en bij de sportvelden aan de Vaartweg. Om de AED te kunnen gebruiken
moet je de postcode ( 8395) van Steggerda gebruiken.
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Langs de Pepergaweg en de Steggerdaweg zijn een aantal bushaltes. Er zijn buslijnen van
Heerenveen naar Noordwolde en v.v.
Sport en cultuur
Er zijn heel wat verenigingen en activiteiten in ons dorp. Hier een greep uit ons sport en
verenigingsleven.
Korfbal K.V Forward
Volleybalvereniging: Steggerda
Tennisvereniging: Slag 87
Pilates georganiseerd door fysiotherapie Noordwolde
Bootcamp: gegeven door Erwin van Luik
Biljartvereniging de Dorpskeu
IJsclub Vooruitgang
Muziekvereniging Crescendo Steggerda
Koor Idem Dito
Zijactief vrouwennetwerk
55 +soos,
Uitvaartvereniging de Laatste Eer
Carnavalsvereniging de Bûtenbieners
Dagbesteding Jolijt
Energiecoöperatie: de Toekomst
Dorpsbelang spant zich in om de belangen van de bewoners van Steggerda te behartigen
bij overheid en andere instanties. We proberen om de inwoners zo goed mogelijk te
informeren over wat we doen en wat er speelt in onze regio en in ons dorp. We doen dit via
de dorpskrant, een website en Facebook. We ontplooien ook jaarlijks een aantal activiteiten
om het dorpsleven te veraangenamen. Zo is er in maart de dorpsquiz en houden we in het
voorjaar een bloemenactie.
Onder onze verantwoordelijkheid vallen:
• DAS; Dorps Archief Steggerda
• Boekenstek, in het Multisteck: gratis uitlenen van boeken
• Bloemencommissie april/mei geraniumactie opbrengst is ten behoeve van de AED
en van “fleurige ideeën”.
• Feestcommissie Dorpsfeest. Het dorpsfeest vindt plaats in het 3e weekend van juni.
• SOS; Stichting Onderdak Steggerda (voormalige schoolgebouw waarin Multisteck is)
Dorpsbelang coördineert het ophalen van oudpapier ten behoeve van de vereni gingen.
De ophaal data staan in de dorpskrant en op de website en Facebook.
Bij Steggerda kerk wordt het ophalen van papier verzorgd door de Fredericusschool.
We hopen dat u ook lid wilt worden van Dorpsbelang. De contributie bedrag jaarlijks €15.00
U ontvangt dan 4 x per jaar de dorpskrant en steunt ons werk voor het dorp.
Voor informatie kunt u terecht op de website, www.steggerda.info
Wilt u op de hoogte blijven meldt u dan via de website aan voor onze nieuwsbrief.
Wij vertrouwen erop dat u met veel plezier in Steggerda zult wonen.
Met vriendelijke groet, Dorpsbelang Steggerda
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Spanning in de Koepelbos (een kindernovelle)
Een novelle van Sjoukje Oosterloo
1. Vekaansie
‘Et is douk half viere, daenk ik, want Meester kikt op zien gelo zie,’ f luustert Pieter zachies tegen zien
kammeraod Germ, die naost him in de klasse zit. Even laeter klinkt Meester zien zwaore stemme deur et
lekaol: ‘Jongeluden…, jim kun de boel opbargen et is haost tied.’
Inienen is et een geroezemoes en gekletter van pennen as de kiender heur spullegies oprumen. Meester
waacht zwiegende tot et weer stille is in de klasse en zegt: ‘De zoemervekaansie waor as jim zo lange naor
uutkeken hebben, begint now. Veurdat jim op huus angaon, wil ik vanzels de kiender die dommiet naor de
hogere schoele gaon, et beste weensken. Misschien loop ik jim nog es tegen et lief , hier of te daor. Ik hoop
daj’m ommeraek jim best doen zullen op de ere schoele. Ik weens jim allemaole een biestebaorlik mooie
vekaansie toe, mar doe veurzichtig, waor as jim ok binnen.’ Meester gaot bi’j de deure staon en gef t alle
kiender een haand.
In de gang brekt d’r een alderheiselikst kebaol los. De kiender bin hielendal
hoteldebotel mit de vekaansie in ’t veuruutzicht.
‘Zo, naor disse schoele hoeven we niet weer, dit was oons laeste jaor.’ Germ slat een aarm om Pieter zien
schoolder en zo lopen ze op huus an.
‘Wat doen we morgen?’ vragt Pieter. ‘Kom morgen mar bi’j mi’j, dan zien we wel wat as we doen gaon.’
‘Goed, dan kom ik op ’e f iets. Tot morgen dan mar, hen! Hoj!’ ropt Germ en gaot de dam in naor zien huus.
As Germ in huus komt, vragt zien mem: ‘Is Pieter niet mit kommen te speulen?’
‘Die is al naor huus, hi’j moet nog knieneblaeden zuken veur zien vlaamse reus. Morgen gao ik naor him toe,’
zegt hi'j en votdaolik is Germ de deure al weer uut.
Mem schuddet et heuf d, die malle jonge, hi’j het nog gien thee of een himpe koeke had. Deur de keukenrute
zicht ze him om de hoeke van de schure gaon.
‘k Gao nog mooi evenpies bi’j De Lende kieken as d’r nog vissen zitten, daenkt Germ. Mit et schepnet onder
de aarm tof felt hi’j deur et laand, wiels hi’j wat op een grösspriete kauwt.
2. Bi’j De Lende
Bi’j De Lende anbelaand gaot Germ in de zunne zitten, mit de rogge tegen een birkenpollegien. ‘Now mar es
of waachten as d’r vissen veur ’t locht kommen willen,’ praot hi’j in himzels. Et schepnet ligt naost him in et
grös, klaor om d’r mit toe te slaon. As hi'j daor een posien zeten het te soezen, heurt hi'j wat geritsel in 't grös.
Dan zicht hi'j een adder an kommen. Et besien glidt rap tussen de grössies deur, vlak bi'j Germ langes. Hi'j
blif t moesiesstille zitten en zicht hoe et addertien vlak onder zien klompen langes deur de wal veerder gaot.
Hi'j lat et diertien mooi betiemen, hi'j het wel vaeker een adder zien. Mar al wat hi'j zicht, d'r is vandaege gien
vis te ontdekken, daorom gaot hi'j zo mar weer op huus an.
Och kiek, daor lopt een herenhoentien. Germ nemt et even in de haand, bekikt et es hiel goed en zet et dan
weer in 't grös. Now mar gauw op huus an, daenkt Germ want mien maege wodt aorig ropperig. Hi'j krigt zin
an een schinkebroggien, dat kan mem altied zo lekker klaor maeken. Heit zal doukies ok wel in huus
kommen. Kan 'k him vanaovend wel helpen as de koenen verweided wodden moeten, nemt hi’j him veur
wiels hi’j op huus anbienderd. Aovens, as hi’j in zien bedde ligt, daenkt hi'j an de lange vekaansie en wat
Pieter en hi’j dan allemaole ondernemen zullen. Et duurt niet zo lange, dan is Germ vertrokken naor
dromelaand.

3. Mit heit naor et laand
De ere morgen wodt Germ wakker deur et gedonder van een rommelbujje. Hi’j staot veur zien
slaopkamerraem en zicht hoe as de regen recht uut de locht naor beneden vaalt . Da’s gien best begin van de
vekaansie, daenkt hi’j. Ik kroep d’r nog mar evenpies weer in, ’t is buten toch gien weer.
Een schof f ien laeter ropt Mem onder an de trappe: ‘Germ, koj’ beneden, ie moe’n Heit douk even helpen op et
laaand.’ Daor he’k now krek gien verlet van, daenkt Germ. Ik zol ja naor Pieter toe. Hi’j schöt rap in de kleren
en maekt dat hi’j beneden komt. ‘Jut mi’j mar vlogge een bakkien thee in, Mem, aj’ willen. Ik wil op schieten,
want ik zol vandaege naor Pieter toe,’ praot hi’j mit een volle mond.
‘Ie zullen Heit toch eerst helpen moeten. Die man warkt him al uut de lieken, hi’j kan wel wat hulpe bru ken,’
mient Mem. ‘Ja dat doe ik, mar a’k klaor bin gao ’k naor Pieter, heur,’ antwoordt hi’j, wiels hi’j zien laeste stok
brood naor binnen warkt. Germ pakt zien mebieltien en sms’t nog rap even naor Pieter dat hi’j wat laeter
komt. Mem is an ’t of wasken en mit de doek over de aarm kikt ze him nao, ze is groots op him.
Gelokkig, et regent niet meer, zicht Germ as hi’j buten komt.
As hi’j bi’j Heit in ’t laand komt, heurt hi’j him al prottelen. ‘Die koenen hebben de hiele slootswal uutrepeld, d’r
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moet hielendal ni’j stiekeldraod ommetoe.’
‘Dan hewwe de hiele morgen nog wel wark, Heit, daenk ie ok niet?’ mient Germ.
‘Dat hej’ goed bekeken zeune, we moe’n mar mitien an de slag.’
‘Ik zol aanders naor Pieter…,’ begint Germ.
‘Daor he’k niks mit an de pette, ie helpen mi’j eerst!’
Germ wet dat hi’j hier niet tegenin hoef t te gaon, Heit zien wil is wet. Ze warken de hiele morgen stoef deur,
en zo komt et dat Germ in de middag pas naor Pieter toe raekt.

4. Naor Pieter
‘Wat bin ie toch laete,’ f oetert Pieter as Germ bi’j him van de f iets of stapt.
‘Ik mos Heit eerst helpen, ik kon warkelik waor niet eerder kommen,’ is Germ zien antwoord. ‘Mar wi’j hebben
ommes de hiele middag nog veur oons!’
‘Weej’ wat we wel doen kunnen?’ oppert Pieter. ‘We kun wel naor de Koepelbos f ietsen.’ Daor is Germ ok vlak
veur, en zo zetten ze mit ’n beidend of en f ietsen ze midden deur Berkoop op de Koepelbos an. Germ vint nog
wat geld in zien broeksbuse en daor kopen ze eerst mar es een ijsko veur bi’j de snackbar an de weg bi’j de
hattekaampe.
As ze de ijsko op hebben, komt Pieter op et idee om de f ietsen aachter de snackbar henne te zetten. ‘Staon
ze mooi uut de zunne en gien meenske die d’r last van het,’ mient hi’j.
Germ wil bi’j de hatties langs lopen, dan kun ze aachter et hattekaampien de bos wel ingaon. As ze naor et
kaampien lopen, kommen de hatten naor veuren draeven.
‘Ze daenken dat wi’j kommen om heur te voeren,’ mient Germ. ‘Mooie dieren bin et toch, vien ie ok niet
Pieter?’ ‘Daor hej’ geliek an,’ vint Pieter. ‘Kom, we gaon wieder, hier an et aende van et gaas is een mooi
smal pattien, daor gaon we langes.’
Hoe veerder ze de bos in gaon, hoe smalder et pattien wodt. Ze moe’n op ’t laest kroependeweg veerder en
belanen in een sprokkelnust. ‘Au!’ raost Pieter, die veurop kropt. ‘Die verrek te sprokkels hebben mi’j lillik in de
haand beten, en jokken dat et dot!’
‘Ie moe’n d’r goed op f lieberen, en dan rossen, dan gaot et wel over,’ radt Germ him an.
Nao dit oponthoold kroepen ze op hanen en voeten veerder deur de tiezenusten van takken.
‘Oei…! Mien bloese scheurt, waacht even, Pieter!’
‘Och, Germ, maek je daor niet zo sappel omme, je mem maekt et wel weer!’ vint Pieter.

5. Et hol
Inienen hoolt Pieter stille. ‘Now moej’ hier es kieken, wat een groot hol! Da’s gien knienehol,’ daenkt hi’j
hadde-op. ‘’t Is ok gien vossehol,’ mient Germ.
Pieter stikt zien heuf d in et hol en kikt naor binnen. ‘Et kon wel een ondereerdse gang wezen, donkt mi’j,’ zegt
hi’j as hi’j weer mit zien heuf d uut et gat komt.
‘Laot mi’j ok es in dat hol kieken,’ zegt Germ, en votdaolik kropt hi’j et gat in. Evenpies laeter is hi’j op slokt
deur et hol. Uut de veerte heurt Pieter him roepen: ‘Kom ok mar, Pieter, et gat wodt vule brieder, we kun d’r
best deur henne kroepen!’
Pieter waogt him now ok in et hol, hi’j kropt op hanen en voeten aachter Germ an. ‘Geef es geluud, Germ, ik
zie hier gien haand veur de ogen!’ ropt hi’j. ‘’t Is hier zo duuster as de naacht.’ ‘Kroep mar gewoon deur,
aachter mi’j an,’ heurt hi'j Germ argens veur him zeggen.
‘Spietig dawwe gien zaklanteern bi’j oons hebben,’ zocht Pieter.
As ze een posien deur kreupen hebben klinkt Pieter zien stemme vanuut et duuster: ‘Wat donkt jow, Germ,
zuwwe mar niet weerommegaon? Ik heb zoe’n veurgevuul dat dit niet goed komt, en ik krieg koolde kni’jen.’
‘Doe niet zo stom, jong, wat daenk ie wel, ik wil eerst weten. Oe, au…! Au…!’ kreunt Germ vanuut de
duustere gang. ‘Wat gebeurt d’r, heb ie je zeer daon?’ vragt Pieter benepen.
‘Dat vaalt mit, mar de gang gaot hier inienen een hiel stok naor beneden. Daor bin ’k of klet terd,’ lacht Germ
opgelocht. ‘Hè, hè, was mi’j dat even schrikken! Ie moe’n mar veurzichtig doen,’ waorschouwt hi‘j.
Pieter vuult mit de hanen veur him uut, waor as de grond naor beneden gaot. Hiel veurzichies lat hi’j him
zakken naor et legere pat in de gang. ‘We kun mar beter weerommegaon,’ mient hi’j nog es.
‘Bi’j’ mal!’ lacht Germ. ‘We bin al zoe’n aende, ik wil wel es weten wat we nog integen kommen.’
De gang is now zo roem, dat ze rechtop staon kunnen. Langzem schosselen ze aachter mekeer deur de
duustere gang. Nao een posien ropt Germ: ‘How! Hier lopt de gang dood, we kun niet veerder. Et hoolt hier
op, d’r zit een mure veur.’
Hi’j begint op de waand omme te kloppen. ‘Heur ie dat ok, Pieter? Et klinkt hol. Dit kon wel es een hoolten
schut wezen! ‘t Is ok niet zok stevig hoolt, zo vuult et.’ ‘Stoot d'r es t egenan,’ stelt Pieter veur.
Germ zet him schrap en drokt mit zien lichem tegen et schut. Hi’j dot nog es een raom, en nog es, en dan…
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kraakk…, zegt de hoolten waand. Votdaolik is d’r een groot gat waor et daglocht deurhenne komt. De jongen
staon mit heur ogen te knipperen tegen et schrille locht. Ze kieken mekeer es an en ontdekken dat ze d’r
beidend uutzien as varkens. Ze zitten hielendal onder de modder. Heur broeken bin poerzwat en heur hanen
zien d’r uut as weren et koleschoppen.
6. In de boerderi’je
As ze weer wat bekommen binnen, schof t Germ deur et gat en Pieter komt him nao. Ze staon now in een
schure, waor as nog huj in et vak ligt, zien ze.
‘Et liekt wel as bin we hier in een boerderi’je anbelaand,’ mient Germ.
‘Jawisse jong, dit is die lege boerderi’je aachter de Koepelbos, die van de weg of te zien is,’ gaot Pieter now
een locht op. ‘Kiek, daor hej’ de grote baanderdeuren. Die zitten vaaste mit een grote dwasbalke, dat kuj’ zo
wel zien.’ ‘Daor is de kleine deure,’ ontdekt Germ, ‘misschien wil die wel eupen.’
Ze vraomen en drokken, mar d’r is gien beweginge in ’t spul te kriegen.
‘Die hebben ze vaastespiekerd,’ is Germ zien konklusie. ‘Zuwwe es even veerder kieken in et veurhuus?’
Pieter nikt en ze lopen deur de schure op een binnendeure an. Gelokkig, die is los en zo kommen ze in et
aachterhuus van de plaetse. ‘Moej’es kieken, hier is et husien. Nog wel oolderwets, heur!’ lacht Pieter.
‘Daor is nog een deure, die komt vast in et veurhuus uut, lao’we es kieken.’ Mitien trekt Germ de deure los, hi’j
kraekt en piept alderheiselikst. ‘Et liekt wel een spookhuus,’ f luustert Pieter.
As ze een grote hoge gang in stappen, roepen ze as uut iene mond: ‘Goohh…!’
Ze kieken mit ogen op staelties naor de biesterbaorlik mooie gang, die van de vloer tot an de zoolder
hielendal betegeld is. Op die tegels staon pattie mooie beschilderings.
‘Dit liekt wel een kesteel, zo mooi!’ vint Germ.
Ze bin d’r beiden evenpies stille van. Ze gaon deur een grote deure en belanen in een grote woonkeuken. De
hiele keuken staot vol mit grote deuzen.
‘D’r staon tillevisies op de deuzen, en kiek, hier hej’ ok deuzen mit radio’s d’r op,’ zicht Pieter. ‘Wat moet zok
spul hier te staon in zoe’n oolde boerkeri’je?’ vragt hi’j him of . ‘Zol et misschien steulen goed wezen? Dit is
zeker gien zuvere kof fie, wat ik je brom!’
‘Ik daenk et ok niet, we moe’n zien dawwe hier wegkommen, mar eerst wi’k nog even boven kieken.’ Germ
lopt mitien de keuken uut en begint in de grote gang de trappe op te klim men, mit Pieter aachter him an. Op ’e
zoolder hangt overal spinrag en ze schrikken heur beide rot van een peer vlochtende moezen.
‘’t Is hier wel griezelig…,’ Pieter staot te trillen op zien bienen.
‘D’r wonen al zo lange gien meensken meer in dit huus , dan raekt alles verweerloosd,’ zegt Germ, as hi’j ok
wat van de schrik bekommen is.
Pieter trekt een deure los en ontdekt een slaopkaemer. Et is een klein kaemertien, mit een dakveenster in de
schieve zoolder.

7. Opsleuten
‘Sst... stille..., ik heur stemmen!’ schrikt Germ inienen.
Ze blieven stokstief staon te luusteren. Ze heuren manludestemmen en durven heur van schrik haost niet te
bewegen. De stemmen wo’n de hieltied luder. Beneden heuren ze voetstappen in de gang. Deuren gaon
eupen en dichte. ‘Zollen dat de mannen wezen die de spullen steulen heb ben?’ f luustert Pieter benauwd.
‘Sst…, stille wezen, doukies heuren ze oons praoten,’ f luustert Germ weeromme.
Inienen heuren ze de stemmen weer in de gang, ze wo’n de hieltied luder.
‘We zullen es boven kieken, hier moet iene west wezen, want de deure van de kaemer staot los,’ heuren ze
een zwaore mannestem zeggen.
Bange kieken de jongen om heur henne. ‘Hier…, in die kaaste daor!’ sist Pieter.
Zo stille as moesies staon ze stief tegen mekeer an in de duustere kaaste. Op ’e trappe stampen zwaore
voetstappen naor boven. Op ’e zoolder gaot een deure van een aandere kaemer eupen en weer dichte. Dan
bin de mannen in heur kaemertien… Et hatte slat heur as een laomerstat. Inienen gaot de kaast deure eupen
en staon d’r twie grote kerels veur heur.
‘Zo, wat moet dat hier?’ bromt een grote kerel mit een zwatte brille op ’e neuze.
‘Now, zeg op, wat zuken jim hier, ondochten!’ bromt de aandere, kleinere kerel.
‘Wi’j k-keken alliend mar evenpies,’ staemert Germ.
‘Hoe bin jim dan in dit huus kommen, want alle buterdeuren bin op slot!’ buldert de zwaore stemme van de
grootste. ‘Ww… wi’j bb… bin deur een tunnel naor binnen kommen,’ bibbert Pieter.
‘Ha, ha…, deur een tunnel…, laot me niet lachen!’ bromt de kleinste kerel. ‘Daenken jim now warkelik dat wi’j
dat geleuven?’
De beide kerels kieken zo gemien naor Germ en Pieter; heur hatten gaon d’r zowat van op ’e loop. Ze kun
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van poere aangst gien woord meer over de lippen kriegen.
‘Wi’j sluten jim op in disse kaemer en jim moe’n zels mar zien hoe jim d’r weer uutkommen!’ grauwt de grote
kerel mit de brille.
Votdaolik maeken de beide kerels rechtsomkeerd en de jongen heuren de sleutel in et slot van de deure
ommedri’jen.

8. Et wodt duuster
Een schof f ien laeter, as ze een betien bekommen binnen van de schrik, zegt Pieter: ‘Now, daor zitten we dan
mooi opsleuten en hoe kommen we hier weer uut?’
‘’k Wol da’k et wus,’ zegt Germ mit een dun stemmegien van benauwdens.
Ze heuren beneden deuren slaon en evenpies laeter heuren ze een auto anslaon en votrieden. ‘Zollen die
beide kerels now vot wezen, daenk ie?’ vragt Pieter.
‘Et blif t beneden zo stille, dat ik daenk van wel. Hier is ok nargens een gat of een loek, waordeur we hier uut
kommen kunnen,’ zegt Germ, die al op onderzuuk uut gaon is.
Inienen krigt Pieter een ingeving. ‘As ik now kroem onder et dakveenster staon gao, en ie klimmen op mien
rogge, misschien kun ie dan zien wat d’r buten gebeurt.’
Wiels Pieter kroem onder et veenstertien staon gaot, perbeert Germ op zien rogge te klimmen.
‘Ie moe’n wel stillestaon blieven, aanders kan ’k de stange van et raempien niet te pakken kriegen,’ steunt
Germ. Nao wat gestuntel lokt et him toch om op Pieter zien rogge staon te gaon en deur et raempien naor
buten te kieken. ‘Wat ziej’, Germ?’ vragt Pieter.
‘Niks aanders as een stok van et hiem en dan begint de bos.’ Germ klautert weer van Pieter zien rogge of . Mit
een plof komt hi’j weer op de vloer terechte.
‘Stt! Maek niet zoe’n kebaol, misschien is d’r nog iene beneden!’ schrikt Pieter.
‘Now, wat gef t dat, ze weten ja toch wel dat wi’j hier zitten.’ En mitien gef t Germ een f linke trap tegen de deure
van et kaemertien. D’r komt gien beweging in, de deure blif t op slot.
‘We moe’n es goed de vloer of zuken en ok in de kaaste kieken, misschien vienen we een spieker of wat
aanders, waor as we et slot mit eupen kriegen kunnen,’ bedaenkt Pieter.
Ze kroepen over de vloer van et kaemertien, en ok in de kaaste zuken ze, mar ze vienen niks.
‘Hoe laete daenk ie dat eet is, Germ,’ vragt Pieter. ‘Et begint onderhaand al wat schiemerig te wodden.’
‘Ik krieg ok haost zin an wat eten,’ zegt Germ en lat him versleugen op de vloer zakken. Mit traonen in de
ogen vragt hi’j: ‘Zit ie ok zo in de stinkerd as ikke?’
‘Jawisse, wat daenk ie,’ nikt Pieter, en bedaenkt dan: ‘Wat biwwe toch ok stom dat we oons mebieltien thuus
laoten hebben. Dan hawwe 112 bellen kund.’
‘Och, ie oelewapper, dat hadden die beide kerels oons dan vast ok of pakt,’ mient Germ.
Et wodt al mar duusterder en beide zitten ze over de vloer en daenken ze an thuus.
‘Oons heit en mem zullen ok niet weten waor as wi’j blieven en… Heur es…! Ik heur een auto…!’ Germ vligt in
de bienen. ‘Kom..., klim rap op mien rogge.’ Pieter staot al mit de rogge kroem onder et dakveenster.
Even laeter staot Germ al weer op de uutkiek. ‘Ik zie wel autolochten ankommen, mar wat veur auto et is, kan
’k niet zien.’ Germ lat him weer zakken. Gespannen luusteren ze naor de geluden die van buten kommen.
Autodeuren slaon dichte en dan is ’t weer stille.
‘Zollen et die kerels weer wezen?’ komt de f luusterstemme van Germ uut et duuster.
‘Sst..., stille..., ik heur goenend praoten!’ Pieter gaot weer dicht naost Germ zitten.
Beneden heuren ze mannen praoten in de gang, dan slat een deure dichte en is et stille.
‘Zo te heuren bin et die kerels weer,’ daenkt Pieter.
‘Zollen ze oons ok wat te eten brengen?’ f luustert Germ, ‘mien maege rammelt zo!’
‘As die kerels oons hier vannaacht zitten laoten, zuwwe wel niet best slaopen op disse hadde vloer,’ komt
Pieter zien stemme zachies vanuut et duuster. Mit een trillend stemmegien gaot hi’j wieder: ‘Wat zollen die
kerels mit oons van plan wezen?’
Zien woorden bin nog mar krek koold as ze heuren weer manludestemmen in de gang.
‘Ze kommen de trappe op...!’ f luustert Germ, en hi’j schof t van benauwdens nog dichter tegen Pieter an.
Ze heuren voetstappen op ’e zoolder... Die kommen de kaante van et kaemertien op... Et locht van een
zaklanteern schient al onder de deure van et kaemertien deur. Vol spanning waachten ze of . De sleutel wodt
ommedri’jd en dan staon inienen de twie kerels veur heur. Ze schienen mit de laampe liek in et gezicht van de
jongen. Beide slaon die de hanen veur de ogen tegen et scharpe locht.
9. D’r komt hulpe
‘En now vertellen jim oons hoe as jim hier in dit huus telane kommen binnen!’ buldert de stemme van de
grootste kerel. Daorbi’j kikt hi’j heur zo gemien an, dat ze d’r beide van beginnen te trillen.
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‘Dat hebben wi’j vanmiddag al zegd,’ b ibbert Germ zien stemme dunnegies.
‘Ja, wi’j hebben toch verteld van die tunnel,’ vaalt Pieter him bi’j mit ok een dun stemmegien van aangst.
‘Zo…, en dat sprokien moe’n wi’j geleuven? Waor zien jim oons veur an?’ grauwt de grootste weer.
‘Goed heur…,’ bromt de kleinste kerel. ‘As jim niks zeggen willen, blieven jim hier de hiele...’
Dan stokt zien stemgeluud. De beide mannen en de jongen spitsen de oren...
‘D’r komt een auto an...!’ roepen de beide kerels toegelieke en votdaolik maeken ze dat ze vot ko mmen en
dri’jen gauw de deure weer op slot.
Pieter schöt overaende: ‘Heur es…, et bin d’r meer as iene auto...! Zollen heur maoten kommen om die
steulen spullen op te haelen?’
‘De kaans is groot dawwe hier dan de hiele naacht nog opsleuten blieven,’ snok t Germ.
Pieter goelt now ok: ‘Weren wi’j mar nooit in dat hol kreupen, dan hawwe now in oons eigen bedde legen,’
snuf t hi’j. ‘Wie wet wat as die rotkerels mit oons van plan binnen, misschien kommen wi’j nooit weer thuus,’ en
hi’j snuut zien neuze luudrochtig.
Dan heuren ze buten iene roepen: ‘Kom naor buten, hier sprekt de pelisie!’
‘Daor is de pelisie…!’ raost Germ.
De traonen van Pieter bin inienen ok opdreugd now hi’j beneden dat kebaol heurt. Ze heuren een peer beste
knallen. ‘D’r wodt scheuten…!’ roepen ze beide toegelieke uut.
‘Wi’j moe’n kebaol maeken en raozen, misschien heuren de pelisiemannen oons,’ bedaenkt Germ trillende
van opwiening.
In et duuster strof f elt Pieter naor et dakveenster toe en perbeert Germ op zien rogge te klimmen. Pieter b egint
votdaolik al te raozen: ‘Help…, helluup…!’
Germ perbeert et dakveenster van de haoke te kriegen. Hi’j morrelt d’r an omme en nao een peer f linke stoten
tegen de haoke schöt et raempien los. Hi’j stikt zien heef d deur et raem en tegere mit Pieter rop t hi’j ok om
hulpe. ‘Help…! hellup…!’
Inienen springt Germ weer op de vloer, hi’j gaot op ’e taast naor de deure en begint d’r tegenan te trappen.
Pieter slat mit de voesten tegen de deure en ze raozen om et hadste: ‘Hellup…, .help…! Hael oons hier uut,
we zitten opsleuten...!’
Beidend trillen ze van de spanning en deurdat ze de hieltied zo tekeer gaon, heuren ze niet dat d’r iene de
trappe op komt naor boven toe. Ze schrikken heur een aep as de deure eupengaot en ze beidend over de
zoolder rollen. Et locht van een grote lanteern schient over de zoolder. Evenpies is et stille... en dan lachen en
goelen ze van bliedens, want veur heur staot een pelisieman.

10. Weer naor huus toe
‘Hoe bin jim hier anbelaand?’ vragt de pelisieman. As ze him et verhael dao n hebben, schuddekopt de man
en klauwt him es onder zien pette.
‘Jim hebben gelok had dat wi’j jim hier vunnen hebben. Mien kollega heurde jim raozen en tekeer gaon.
Zodoende bin ik mar es op onderzuuk gaon. Wusten jim dat hier steulen goed in disse boerd eri’je staon?’
‘Nee!’ klonk et as uut iene mond. ‘Dat kwammen wi’j an de weet, doe we hier binnen gongen,’ vertelt Germ.
‘Kom zo mar mit naor beneden,’ zegt de pelisieman, ‘de dieven bin al in de boeien sleugen, daor hoeven jim
niet meer bange veur te wezen.’
Nog wat trillende gaon ze aachter de pelisieman de trappe of , wiels hi’j heur mit de laampe bi’jschient.
Beneden zegt een aandere pelisieman: ‘Ik heb krek over de mobilef oon een bericht deurkregen, dat d’r twie
jonges te zuke weren. Hieten jim misschien Pieter en Germ?’
De jongen nikken beide van ja. ‘Dan hewwe twie vliegen in iene klap sleugen,’ lacht de man. ‘Kom mar mit in
de pelisieauto, dan brengen wi’j jim naor huus. Jim oolden zitten hatstikke in de knieperd over jim,’ zegt de
pelisieman wiels hi’j de autodeure veur heur eupenhoolt.
Bi’j Pieter zien huus ankommen, vligt de buterdeure eupen en heur oolden kommen haostig naor de auto
toelopen. Pieter en Germ heur memmen goelen van bliedschop, omdat de verleuren zeunen weer boven
waeter binnen. As de jongen heur verhael daon hebben en iederiene weer wat bi’jkommen is van de
veralderaosie, komt Pieter inienen tot de ontdekking: ‘Oonze f ietsen staon nog aachter de snackbar bi’j de
Koepelbos!’ Die f ietsen brengen wi’j douk wel evenpies,’ zegt iene van de pelisiemannen.
‘Dit was een spannend begin van oonze vekaansie,’ gaept Germ.
‘Dat was ’t zeker,’ zegt zien mem. ‘Daoromme gaon wi’j ok rap op huus an, dan kun de aeventuriers gauw
naor de laekenstraote.’
‘Tot morgen, Germ!’ ropt Pieter en verdwient ok naor zien bedde.
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Belangrijk om te weten
❖ In Steggerda hangen 3 openbare AED apparaten
-

Bij de ingang van de Katholieke Kerk

-

Bij sportaccommodatie Steckarde.

-

Bij gebouw het Anker van de
protestantse kerk hangt ook een AED voor openbaar gebruik.
Deze zijn beveiligd met een code en dat is postcode van Steggerda: 8395

❖ Graag verhuizingen, nieuwe leden of opzeggingen door geven aan het dorpsbelang.
dorpsbelangsteggerda@gmail.com
❖ Overlast: Bij klachten of overlast, bv. Hondenpoep, slecht wegdek, enz.
Dit kan beter gemeld worden bij info@weststellingwerf.nl dan bij dorpsbelang
Steggerda.
❖ Kopij voor de volgende krant graag mailen in Ariel 12 naar
dorpskrantsteggerda@gmail.com voor 1 juni 2022. Graag op tijd inleveren en even
een berichtje als er geen kopij is.

Rooster oud papier 2022
Maandag 28 maart 2022
Maandag 25 april 2022
Maandag 23 mei 2022
Maandag 20 juni 2022
Maandag 18 juli 2022
Maandag 15 augustus 2022
Maandag 12 september 2022
Maandag 10 oktober 2022
Maandag 7 november 2022
Dinsdag 6 december 2022
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Bedankt
Trees heel erg bedankt voor je jarenlange inzet voor de krant!
Het in elkaar zetten, kranten ophalen bij de drukker, rondbrengen bij de bezorgers en ook zelf nog
een route bezorgen. Fijn dat je het bezorgen blijft doen.
Het was af en toe een hele klus, maar het lukte je altijd.

Bedankt voor je

motivatie
inzet
expertise
doorzettingsvermogen
creativiteit

jij bent een echte topper!
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